ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 148 /2017
privind rezilierea Contractului de asociere nr. 4992/2010

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.145/2017, expunerea de motive a Primarului
Municipiului Orăștie nr.7666/2017 și raportul Direcţiei A.P.L nr.7673/23.06.2017;
- Adresa Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din România, înregistrată
cu nr. 6624/2017:
- H.C.L. nr. 71/2010 privind asocierea municipiului Orăştie cu Federaţia
Naţională a Pescarilor Sportivi din România în vederea realizării obiectivului de
investiţii ,,Zonă de Agrement şi Pescuit Sportiv”
- H.C.L. nr. 122/2015, privind modificarea Contractului de asociere aprobat
prin H.C.L. nr. 71/2010.
În baza prevederilor art.5 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 coroborat cu art. 6 din Contractul
de asociere nr. 4992/01.06.2010 încheiat între Municipiul Orăştie şi FNPSR;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. b,c,d coroborat cu alin.(7), lit. a,
precum şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă rezilierea Contractului de asociere nr. 4992/01.06.2010
încheiat între Municipiul Orăştie şi Federaţia Naţională a Pescarilor Sportivi din
România (FNPSR) având ca obiect amenajarea unei zone de pescuit şi agrement
pe terenul în suprafaţă de 319.836 m.p., proprietatea municipiului Orăştie, situat
în extravilan, având categoria de folosinţă păşune.
Art.2. Cauza care stă la baza rezilierii Contractului de asociere nr.
4992/01.06.2010, constă în intervenţia cazului de forţă majoră prin modificarea
legislaţiei în vigoare, respectiv a art.5 din O.U.G. nr.34/2013 care împiedică
părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate.
Art.3. Investiţiile realizate până la data rezilierii contractului de asociere
susmenţionat revin Municipiului Orăştie, în mod gratuit.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul, Direcţia Tehnică şi Direcţia A.P.L. din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Orăştie.
Art.5. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din România;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei A.P.L.
Orăștie, 21.07.2017

Preşedinte de şedinţă,
ing.Petre Radu Onuţ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședinţa extraordinară din data de 21 iulie 2017, prin vot
deschis, cu 13 voturi „pentru” și 5 abţineri din totalul de 19 consilieri în funcţie
(18 prezenţi).

